
 
 
 
 
 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 46 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 25 TAHUN 2010 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI   BANYUWANGI, 
 

Menimbang   : bahwa dalam rangka optimalisasi Penerapan Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa item 
dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan 
menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan    
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI. 

 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 
2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi pada Lampiran II Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan 
Keuangan, pada: 
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1. Angka romawi V Kebijakan Akuntansi Piutang, setelah item 
Pengukuran Piutang ditambahkan beberapa item baru yaitu 
Penyisihan Piutang, Perhitungan  Penyisihan  Piutang, Pencatatan  
Penyisihan  Piutang, Penyajian  Penyisihan, Pemberhentian  
Pengakuan, Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang telah 
Dihapusbukukan dan Restrukturisasi, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Penyisihan Piutang 

A. Aset  berupa  piutang  di  neraca  disajikan  sebesar  nilai  
bersih yang dapat direalisasikan  (net realizable value),  oleh  
karena  itu  nilai  piutang  tidak   tertagih   adalah  merupakan  
cadangan  yang  harus  dibentuk  sebesar prosentase tertentu  
dari  akun  piutang  berdasarkan  umur  piutang. Penyisihan  
piutang yang didasarkan  pada  umur  piutang  dibedakan  
dalam 4 (empat)  jenis,  yaitu: Lancar, Kurang Lancar, 
Diragukan  dan  Macet  dengan  ketentuan  sebagai  berikut: 

a) Lancar:  

 Dalam masa/jangka waktu SKPD/SKRD, sampai  dengan 
1 (satu) tahun; atau 

 Dalam masa/jangka waktu akad kredit perikatan. 

b) Kurang lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d 3 (tiga) tahun  
setelah SKPD/SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo. 

c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d 5 (lima) tahun  
setelah SKPD/SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo. 

d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD/SKRD/Akad 
Kredit Perikatan jatuh tempo. 

B. Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam 
laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama 
piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai  
dengan peraturan yang berlaku. 

 

Perhitungan Penyisihan Piutang 

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang  
didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut: 

a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% 
(lima persen). 

b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 
10% (sepuluh persen). 

c. Piutang  Diragukan,  nilai  penyisihannya  ditentukan  sebesar  
50  %  (lima puluh persen). 

d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% 
(seratus persen). 
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Pencatatan Penyisihan Piutang 

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan 
beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat 
disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat 
direalisasikan (net realizable value). 

 

Penyajian Penyisihan 

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur 
pengurang dari piutang yang bersangkutan. 

 

Pemberhentian Pengakuan 

Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan 
cara: 

1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu 
sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. 

2) Penghapusbukuan  (write  down) 

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan 
akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan  
sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 
realizable value).  

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus 
hak tagih yuridis-formal, oleh karena itu upaya penagihan 
secara intensif harus tetap dilakukan. Terhadap piutang 
dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari 
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. 

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut: 

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih 
besar daripada kerugian penghapusbukuan. 

a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan 
keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif tentang 
penurunan ekuitas. 

c) Mengurangi beban administrasi/akutansi untuk 
mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi 
tagihannya. 

2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 
penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu 
sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil 
keputusan penghapusbukuan.  

3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang 
menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. 
Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan 
berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan 
atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis 
dan usulan penghapusbukuan tersebut. 
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Prosedur penghapusbukuan piutang berpedoman pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar 
pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya dalam 
catatan atas laporan keuangan agar lebih informatif. Adapun 
Informasi yang perlu diungkapkan adalah: 

a) Jenis piutang; 

b) Nama debitur; 

c) Nilai piutang; 

d) Nomor dan  tanggal  keputusan  penghapusan  piutang. 

3) Penghapustagihan (write off) 

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan  
konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan 
atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus 
berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang 
menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah  
secara hukum dan ekonomi. 

Kiriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah 
sebagai berikut : 

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang 
berutang kepada negara, untuk menolong pihak yang 
berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. 

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, 
membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh 
dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, 
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat 
kondisi pihak tertagih. 

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, 
misalnya penghapusan denda tunggakan bunga 
dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, penjadwalan 
kembali dan penurunan tarif bunga kredit.  

e. Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak  
mungkin diterapkan.  

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum 
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan 
dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum 
pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write 
off  di negara lain. 

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 
dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali 
cacat hukum penghapusbukuan (write down) maupun  
penghapustagihan (write off) masuk esktrakomptabel dengan 
beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi  
misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengansur teratur 
dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut 
mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif 
intrakomptabel. 
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Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari  
neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanankan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara 
atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai 
penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara 
atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan  
diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan 
penghapusbukuan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang 
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).  
Sedangkan terhadap piutang diatas Rp5.000.000.000.00 (lima 
milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. 

 

Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang telah Dihapusbukukan 

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian 
hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerimaan 
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang  
bersangkutan  dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan 
atau pembiayaaan tergantung dari jenis piutang. 

 

Restrukturisasi 

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap 
debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi  
kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang,  
persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran. 

 

2. Angka romawi VII Kebijakan Akuntansi Investasi, item Metode 
Penilaian Investasi, nomor urut 3 Metode nilai bersih yang dapat 
direalisasikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 
value) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah 
bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan 
dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan 
dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian 
terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang 
tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat 
direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat 
direalisasikan ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana 
bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai 
dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan 
penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir 
yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang 
masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir 
yang dapat ditagih. 
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Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang 
dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan 
perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir 
yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan 
perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. 
dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana 
bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang 
diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana 
bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan 
penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun 
lawan (contra account) dari dana bergulir diragukan tertagih 
adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. 

 

3. Angka romawi VIII Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap, pada: 

a. Item Pengukuran Aset Tetap, setelah poin 2 ditambah satu 
poin baru yaitu 3. sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3. Kapitalisasi Aset  

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah 
pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset 
tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, 
perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi 
aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan 
minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. 

Nilai satuan minimum kapitalisasi  aset tetap atas 
perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta 
aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: 
 

No. Jenis Aset Nilai 

1 2 3 

a. Alat angkutan dan alat berat Rp500.000,00 

b. Peralatan dan mesin lainnya 
selain alat angkutan dan alat 
berat 

Rp300.000,00 

 

c. 

d. 

f. 

Gedung dan bangunan 

Jalan dan jembatan 

Instalasi dan jaringan 

Rp3.000.000,00 

Rp5.000.000,00 

Rp500.000,00 

g. Aset tetap lainnya seperti barang 
bercorak budaya/kesenian, 
hewan, ternak, tanaman dan 
aset tetap lainnya kecuali buku-
buku perpustakaan 

Rp300.000,00 

 

h. Aset tetap lainnya berupa buku-
buku perpustakaan 

Rp100.000,00 
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b. Item Penyusutan Aset Tetap, diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Penyusutan Aset Tetap 

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah 
yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. 
Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan 
kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. 
Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi 
tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan 
untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah 
satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan 
keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah 
nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat 
dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan. 

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis 
lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-
masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang 
dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap dan ekuitas 
dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap. 

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-
masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut: 

 

No. Jenis Aset Umur Ekonomis 
Aset 

1 2 3 

a. Peralatan dan mesin berupa alat 
angkutan dan alat berat 

5 tahun 

b. Alat-alat kedokteran dan alat-
alat laboratorium 

4 tahun 

c. Peralatan dan mesin lainnya 5 tahun 

d. Gedung dan bangunan 25 tahun 

e. Jalan 5 tahun 

f. Jembatan 10 tahun 

g. Jaringan irigasi 10 tahun 

h. Instalasi listrik (LPJU) 10 tahun 

i. Aset tetap lainnya 5 tahun 

Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. 
 

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan secara 
bertahap setelah penataan aset tetap di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selesai dilaksanakan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuwangi. 

    

 
Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 11-10-2012 
 
BUPATI BANYUWANGI, 
 
 TTD 
 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
 
 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal   11-10-2012                            
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
 TTD 
 
 
Drs.H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP 19561008 198409 1 001 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 46 


